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Vec 
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu, v súlade s § 9 ods. 9 zákona  
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:  
 

1. Názov predmetu dodania:  Záznamové zariadenie na monitorovanie vysielania - HW 
 
2. Opis predmetu zákazky:  

 
- Nahrávacie zariadenie, ktoré musí byť schopné v reálnom čase nahrávať 9 televíznych 

staníc v HD kvalite s možnosťou vytvárania archívu a prijímať digitálny signál. 
Nahratý signál bude digitalizovaný a ukladaný na archivačný server/storage. 

- Storage s kapacitou 40 TB zapojených v konfigurácii RAID 5. Storage musí byť 
schopný uchovať archív z nahrávacieho zariadenia po dobu 45 dní pre každú 
nahrávanú stanicu.  

- Server so 4-jadrovým procesorom, pamäťou 32 GB a pevnými diskami s kapacitou 
minimálne 2 TB.  

- Aplikačný server s 32 GB RAM, 16 jadrovým procesorom a licenciou Windows pre 
využitie 30 užívateľmi.  

- Dodanie HW do sídla Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
- Inštalácia a konfigurácia HW.  
- Predpríprava HW pre nainštalovanie aplikácie pomocou ktorej bude monitorovacie 

zariadenie ovládané.  
  

3. Kód CPV: 51611100-9 – Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov 
 
4. Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu office@rvr.sk  

Ponuka musí byť zaslaná ako naskenovaný dokument obsahujúci dátum a podpis zodpovednej 
osoby.  

 
5. Lehota predkladania ponúk: 18.7.2014 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 16.500,00 EUR s DPH. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok.  
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7. Miesto dodania: Rada pre vysielanie a retransmisiu  
     Dobrovičova 8, P.O.Box 155 

 810 00  Bratislava 
 
8. Obsah ponuky: Ocenený zoznam jednotlivých položiek predmetu zákazky, ako aj celková 

cena za celú zákazku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ceny v ponuke uchádzač 
uvedie v mene euro. Ak súčasťou ponuky nebude cenová ponuka, bude táto ponuka zo súťaže 
vylúčená. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. V prípade doriešenia alternatívnych 
návrhov je možné následné rokovanie alebo prezentácia.    

 
 Vyplní uchádzač 

Požiadavka Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena 
v EUR s DPH 

Nahrávacie zariadenie 
schopné nahrávať 9 
televíznych staníc 
a prijímať digitálny signál 

   

Storage s kapacitou 40 TB    

Server so 4-jadrovým 
procesorom 

   

Aplikačný server 
s licenciou Windows 

   

Spolu     

  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke aj upozorní. 

 
9. Obhliadka miesta: nie je potrebná  
 
10. Termín zadania zákazky: august 2014 
 
11. Lehota dodania tovarov: do 30.9.2014 

 
12. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena 

za dodanie predmetu zákazky. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača s najnižšou 
celkovou cenou v EUR s DPH. Do jednotkovej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady 
súvisiace s dodaním premetu zákazky do miesta dodania uvedeného v bode 7 tejto výzvy. 
Jednotková cena predmetu zákazky bude počas celého zmluvného času pevná a nemenná.  
Uchádzačovi, ktorý predloží svoju ponuku, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny 
nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 
13. Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: Mgr. Lucia Jelčová, PhD. 
 
14. Termín zverejnenia výzvy: 11.7.2014  
 

 
 
 JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD. 
 riaditeľ Kancelárie 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 


